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PROFILUL PERSONAL

EXPERIENŢA
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Scrieţi datele (de la - până la)
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Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

Martie 2018 - Prezent

Prodecan al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/)
▪ Coordonator al Programului de studii universitare de licență Drept
▪ Coordonator al Domeniului de studii universitare de masterat (DSUM) în drept
▪ Coordonator al Programului de studii universitare de masterat (PSUM) „Carieră Judiciară)
▪ Propune decanului soluții privind structura, organizarea și funcționarea facultății
▪ Participă la ședințele Consiliului facultății
▪ Propune planurile de învățământ pentru domeniile de studii pe care le coordonează
▪ Analizează și propune Consiliului facultății oportunitatea unor noi specializări (studii de licență, studii
de master și studii postuniversitare)
▪ Elaborează documentația pentru dosarele de evaluare ARACIS a programelor de studii pe care le
are în coordonare
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

Februarie 2018 - Prezent

Conferențiar univ. dr. la Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/)
▪ Predare şi seminarizare la următoarele discipline din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice
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şi Administrative, la Programul de studii universitare Drept: - Criminalistică; - Criminologie; - Drept
financiar și fiscal; - Drept penal partea specială; - Drept administrativ
▪ Elaborarea și publicarea de cursuri universitare din domeniul disciplinelor predate
▪ Implicarea în proiecte și activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor predate
▪ Participarea la congrese, conferințe, mese rotunde și simpozioane la nivel național și internațional
▪ Publicarea rezultatelor cercetării științifice în reviste și volume
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior
Ian. 2017 – Ian. 2018

Consilier Juridic
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/)

▪ Acordarea de asistență, consultanță și reprezentare juridică
▪ Redactarea, avizarea și contrasemnarea actelor juridice
▪ Verificarea legalității actelor cu caracter juridic
Tipul sau sectorul de activitate Consiliere juridică în învățământ superior
10/03/2016 - 30/09/2016

Director al Cancelariei Prefectului
Instituția Prefectului - Județul Vaslui (Str. Ștefan cel Mare, nr. 79; http://www.prefecturavaslui.ro/)
▪ Analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii și informarea Prefectului și Subprefectului cu
privire la principalele tendințe ale mediului economic și social din județ
▪ Organizarea întâlnirilor Prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, sindicatelor, patronatelor
și partidelor politice
▪ Elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă și corectă a Prefectului
▪ Organizarea evenimentelor de natură să informeze opinia publică și mass-media cu privire la
acțiunile Prefectului
▪ Realizarea, întreținerea și actualizarea site-ului oficial al instituției Prefectului
Tipul sau sectorul de activitate Instituție publică

Decembrie 2015-Octombrie 2017

Membru în implementarea proiectului „Fondul Științescu Bacău”, finanțat de
Romanian-American Foundation, prin Grant no. 127-2015
Fundația Comunitară Bacău: Strada George Bacovia 5, Bacău, 600237
http://fundatiacomunitarabacau.ro/)
▪ Cercetare/Documentare a schimbărilor în educație
▪ Analize de impact
▪ Publicare articole științifice
Tipul sau sectorul de activitate Programe educaționale

2015-2017

Președinte al Comitetului de organizare al Conferinței naționale cu participare
internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective DECRET” (3 ediții)
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/;
http://decret2015.ugb.ro/; http://decret2016.ugb.ro/; http://decret2017.ugb.ro/)
▪ Elaborarea proiectului anual al conferinței
▪ Elaborarea planului cu activitățile de organizare a conferinței
▪ Coordonarea membrilor comitetului pentru realizarea activităților organizatorice ale conferinței
▪ Primirea fișelor de înscriere la conferință și a materialelor pentru prezentarea în plen și pe secțiuni
pentru a fi suspuse recenziei
▪ Elaborarea broșurii cu programul conferinței
▪ Întocmirea sintezei cu rezultatele conferinței
▪ Prelucrarea materialelor prezentate în conferință în formatul necesar pentru redactarea volumului
conferinței și trimiterea la Editura Universul Juridic pentru editare
▪ Publicarea online a volumului pe site-ul Universității
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare științifică în învățământul superior
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Octombrie 2014-Noiembrie 2015

Membru în implementarea proiectului de cercetare „YouthBank Academy: Soluții
durabile pentru implicarea tinerilor în viața comunității”. Componenta 1 /
Subcomponenta 1 (număr de referință 2013/C1.1_086)
Fundația Comunitară Bacău: Strada George Bacovia 5, Bacău, 600237
http://fundatiacomunitarabacau.ro/
▪ Dezvoltarea programului educațional internațional YouthBank în Bacău
▪ Dezvoltare a parteneriatelor
▪ Asigurarea legalității contractelor de finanțare
Tipul sau sectorul de activitate Programe educaționale

2012 - Prezent

Redactor șef adjunct
Revista „ Acta Universitatis George Bacovia. Juridica” a Universității „George Bacovia” Bacău (Str.
Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/; http://juridica.ugb.ro/)
▪ Organizarea și actualizarea bazei de date cu colaboratorii revistei
▪ Primirea materialelor pentru publicare de la colaboratorii revistei și trimiterea la recenzori pentru
efectuarea recenziei
▪ Prelucrarea materialelor recenzate în vederea publicării în formatul revistei
▪ Transmiterea revistei pentru publicare online în Bazele de Date Internaționale (BDI)
▪ Publicarea revistei online pe site-ul Universității
▪ Ținerea permanentă a legăturii cu colaboratorii revistei și comunicarea stadiului publicării
materialelor transmise de aceștia
Tipul sau sectorul de activitate Publicarea activității de cercetare științifică

Mai 2012

Lector pentru cursul „Calitatea serviciilor în administraţia publică”, în cadrul
proiectului „Creşterea eficienţei organizaţionale a Unităţii Administrativ Teritorialemunicipiul Moineşti, Jud. Bacău, prin implementarea unui program integrat de
instruire, de practică în management şi de gestiune a formării resurselor umane”,
cod SMIS nr. 19888, încheiat între municipiul Moineşti şi Centrul de Instruire şi
Consultanţă LABOR, cu sediul în Slobozia, Jud. Ialomiţa
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR (Slobozia, jud. Ialomiţa, Bd. Matei Basarab, bl U21, sc. A,
ap. 3, parter, cod poştal 920072; http://www.labor.ro/)
▪ Creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi referitoare la managementul şi implementarea sistemelor
de calitate pentru serviciile furnizate
▪ Stabilirea obiectivelor şi indicatorilor de calitate
▪ Utilizarea instrumentelor din domeniul managementului calităţii
▪ Elaborarea unui plan de acţiune în domeniul managementului calităţii şi estimarea costurilor şi
beneficiilor
▪ Monitorizarea calităţii fiecărui tip de serviciu furnizat
Tipul sau sectorul de activitate Curs de perfecționare în administrația publică

Martie 2011 - Febuarie 2018

Lector univ. dr. la Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/)
▪ Coordonarea programului de studii Drept
▪ Predare şi seminarizare la următoarele discipline din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice
şi Administrative, la Programul de studii universitare Drept: - Criminalistică; - Criminologie; - Drept
financiar și fiscal; - Drept penal partea specială; - Drept administrativ
▪ Elaborarea și publicarea de cursuri universitare din domeniul disciplinelor predate
▪ Implicarea în proiecte și activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor predate
▪ Participarea la congrese, conferințe, mese rotunde și simpozioane la nivel național și internațional
▪ Publicarea rezultatelor cercetării științifice în reviste și volume
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior
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Septembrie-Noiembrie 2010

Lector la cursul „Manager de Inovare”
“Centrul de Dezvoltare SMART” din Galaţi (Galați, Str. Brăilei, nr. 3; http://www.smart.org.ro/ro/)
▪ Elaborarea suportului de curs
▪ Inocularea şi dezvoltarea spiritului inovativ
▪ Dezvoltarea capacităţii de înţelegere, asupra principalelor probleme, din domeniul managementului
inovării
▪ Creşterea gradului de conştientizare, asupra factorilor de succes în inovare
▪ Crearea unei imagini complete, despre abilităţile necesare managementului inovării, atât la nivel
strategic, cât şi la nivel operaţional
▪ Desfăşurarea cursurilor conform planului de învăţământ
▪ Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de evaluare
Tipul sau sectorul de activitate Curs organizat în cadrul proiectului “Competenţe Antreprenoriale
pentru Tinerii din Regiunea de Sud-Est”, finanţat prin POS-DRU, conform Contractului de Finanţare
POSDRU/26/3.1/G/26597, pentru două serii de curs

2009-2010

Lector la programul de formare pentru ocupaţia de „Formator”
S.C. Prociv Form SRL Bacău (Bacău, Str. Trandafirilor, nr. 1)
▪ Caracterizarea diferitelor nevoi de formare şi identificarea resurselor necesare realizării lor;
▪ Identificarea obiectivelor, operaţionale şi didactice, ale formării profesionale şi asigurarea
operaţionalizării acestora;
▪ Identificarea funcţiilor şi competenţelor formatorului şi rolului acestuia în diferitele contexte de
formare;
▪ Pregătirea sesiunilor de formare, conform obiectivelor definite;
▪ Elaborarea conţinuturilor programatice, care să faciliteze procesele de învăţare;
▪ Crearea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor pedagogice necesare obiectivelor, grupului şi
contextelor de învăţare;
▪ Selectarea, elaborarea şi adaptarea resurselor didactice conform strategiei adoptate;
▪ Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de evaluare;
▪ Elaborarea planurilor de sesiuni ale învăţării;
▪ Prezentarea de sugestii şi propuneri ce pot ajuta la îmbunătăţirea sistemelor de formare la nivel
pedagogic, tehnic şi organizaţional;
Tipul sau sectorul de activitate Formare profesională

2009

Membru în proiectul de cercetare „Intervenționism și performanțele financiare la
nivel microeconomic”
Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice
Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, București
▪ Efectuarea de studii și cercetări privind intervenționismul statal
Tipul sau sectorul de activitate Proiect de cercetare ce face parte din programul fundamental de
cercetare al Academiei Române: Evaluarea Stării Economiei Naționale. Evoluții reale și nominale în
perioada post-aderare. Valorificarea potențialului de dezvoltare și reducerea decalajelor economice.

2008-2014

Lector curs de perfecţionare „Manager calitate”
Şcoala de Studii Comerciale, fundaţia Camerei de Comerț şi Industrie Bacău (Bacău, Str. Libertății, nr.
1; http://ccibc.ro/)
▪ Studierea şi cunoaşterea aprofundată a principiilor şi cerinţelor standardelor din seria SR EN ISO
9000
▪ Elaborarea programei şi a tuturor materialelor de pregătire a cursanţilor, pentru realizarea
obiectivelor specifice referitoare la: implementarea şi funcţionarea sistemelor de management al
calităţii; elaborarea documentaţiei sistemului de management al calităţii; implementarea
documentaţiei sistemului de management al calităţii; îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management al calităţii; principiile sistemelor de management al calităţii; leadership şi orientare către
client în firmă
▪ Desfăşurarea cursurilor conform planului de învăţământ
▪ Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de evaluare
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Tipul sau sectorul de activitate Curs de perfecționare în domeniul sistemului de management al
calității bazat pe standarde ISO
2008-2014

Lector curs de perfecţionare „Auditor intern al sistemelor de management”
Şcoala de Studii Comerciale, fundaţia Camerei de Comerț şi Industrie Bacău (Bacău, Str. Libertății, nr.
1; http://ccibc.ro/)
▪ Studierea şi cunoaşterea aprofundată a principiilor şi cerinţelor standardelor din seria SR EN ISO
9000, 14000 şi 19011
▪ Elaborarea programei şi a tuturor materialelor de pregătire a cursanţilor, pentru realizarea
obiectivelor specifice referitoare la: cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi cerinţelor standardelor din
seria SR EN ISO 9000, 14000 şi 19011; pregătirea şi efectuarea auditului intern; constatarea
neconformităţilor şi identificarea cauzelor acestora; intocmirea şi prezentarea raportului de audit
▪ Desfăşurarea cursurilor conform planului de învăţământ
▪ Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de evaluare
Tipul sau sectorul de activitate Curs de perfecționare

2007-2013

Lector curs de perfecţionare „Manager calitate”
Asociaţia Română pentru Calitate, Bucureşti (Str. Iani Buzoiani 1, bl.16A, et. 10, ap. 41, sector 1;
http://www.quality.ro/)
▪ Studierea şi cunoaşterea profundă a principiilor şi cerinţelor standardelor din seria SR EN ISO 9000
▪ Managementul proiectului de elaborare şi implementare a unui sistem de management al calităţii
▪ Certificarea sistemelor de management al calităţii
▪ Îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management al calităţii
▪ Leadershp-ul sistemelor de management al calităţii
▪ Tehnici de conducere şi coordonare a echipelor de lucru
▪ Desfăşurarea cursurilor conform planului de învăţământ, referitoare la managementul proiectului
sistemului de management al calităţii şi de îmbunătăţire continuă
Tipul sau sectorul de activitate Curs de perfecționare

2007-2015

Auditor extern pentru calitate şi mediu
Societatea Romana pentru Certificare ROCERT SRL (București, Str. Iani Buzoiani nr. 1, bl. 16A, sc. A,
et. 10, ap. 43, Sector 1; http://www.rocert.ro/)
▪ Întocmirea planului de audit
▪ Participarea în echipe de audit, la efectuarea de audituri externe, de terţă parte, de certificare şi de
supraveghere, conform standardului SR EN ISO 19011
▪ Evaluarea sistemelor de management al calităţii, conform cerinţelor din standardul SR EN ISO
19011:2003
Tipul sau sectorul de activitate Activități de audit și evaluare

2006-2007

Manager calitate
S.C. Prodbac Security SRL Bacău (Bacău, Str. Carpați, nr. 2; http://prodbacsecurity.ro/)
▪ Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii la S.C. Prodbac
Security SRL Bacău
▪ Acordarea de consultanţă în vederea certificării sistemului de management al calităţii din organizaţie
Tipul sau sectorul de activitate Proiectare și implementare sistem de management al calității bazat pe
Standarde ISO

2006-2007

Manager Calitate
S.C. Euro-Mar SRL Bacău (Bacău, str. Vadul Bistriței, bl. 29, et. 1; http://www.euromarsecurity.ro/)
▪ Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii la S.C. Prodbac
Security SRL Bacău
▪ Acordarea de consultanţă în vederea certificării sistemului de management al calităţii din organizaţie
Tipul sau sectorul de activitate Proiectare și implementare sistem de management al calității bazat pe
Standarde ISO

2006-2013

Consilier manager în managementul calităţii
S.C. Prodbac Security SRL Bacău (Bacău, Str. Carpați, nr. 2; http://prodbacsecurity.ro/)
▪ Asigurarea că procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt stabilite, implementate
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şi menţinute
▪ Raportarea managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea sistemului de management
al calităţii şi despre orice necesitate de îmbunătăţire
▪ Asigurarea că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului
▪ Asigurarea legăturii cu părţile externe, în aspecte referitoare la sistemul de management al calităţii
▪ Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii
▪ Evidenţierea statistică a activităţii şi a rezultatelor obţinute și efectuarea analizelor privind menținerea
și funcționarea sistemului de management al calității
▪ Elaborarea şi prezentarea analizelor de management
Tipul sau sectorul de activitate Activități specifice sistemelor de management al calității bazate pe
Standarde ISO
2006-2012

Evaluator CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor)
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bacău (Bacău, Str. I.S. Sturdza nr. 63;
http://www.bacau.anofm.ro/)
▪ Evaluarea/monitorizarea dosarelor de formare profesională a adulţilor
▪ Evaluarea /monitorizarea participanţilor la cursurile de formare profesională a adulţilor
▪ Monitorizarea/evaluarea formatorilor de formare profesională
Tipul sau sectorul de activitate Evaluare furnizori de formare profesională a adulților

2003-2012

Lector la cursul de „Cunoştinţe juridice şi profesionale”, pentru formarea agenţilor
de pază
SC AZIA SECURITY SRL Bacău (Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 7; https://www.azia.ro/)
▪ Elaborarea suportului de curs şi a celorlalte materiale necesare procesului didactic
▪ Prezentarea temelor de curs conform planului de învăţământ
▪ Evaluarea cursanților
Tipul sau sectorul de activitate Formare profesională inițială

2001-2011

Cadru didactic asociat la Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/)
▪ Predare şi seminarizare la următoarele discipline din cadrul Facultăţii de Management, specializările
„Administraţie publică” şi „Drept”: Drept financiar şi fiscal; Dreptul muncii; Drept internaţional public;
Drept fiscal la studiile masterale, în cadrul specializării „Gestiunea Resurselor în Administraţia
Publică”; Criminalistică; Criminologie; Elemente de procedură juridică
▪ Evaluarea însușirii cunoștințelor de către studenți
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

Iunie 2015 - Decembrie 2005

Consilier juridic
Camera de Comerț şi Industrie Bacău (Bacău, Str. Libertății, nr. 1; http://ccibc.ro/)
▪ Acordarea de consultanţă şi consiliere în probleme de natură juridică
▪ Implicare în elaborarea proiectului Statutului fundaţiei Consorţiul de Dezvoltare Locală Bacău
Tipul sau sectorul de activitate Consiliere juridică

Octombrie 2001 - Mai 2005

Şef al Poliţiei Municipiului Bacău
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău (Bacău, Str. Alexei Tolstoi, nr. 2; https://bc.politiaromana.ro/)
▪ Organizarea, planificarea şi coordonarea activităţii şefilor structurilor subordonate
▪ Responsabilităţi legate de coordonarea directă a activităţilor de poliţie judiciară, de prevenire și
combatere a infracțiunilor economico-financiare şi de cercetare penală
▪ Evaluarea anuală a resurselor umane la nivelul poliției municipale
▪ Organizarea şi coordonarea activităţilor pe linia informaţiilor clasificate
▪ Organizarea sistemului informaţional bazat pe reţea de calculatoare
▪ Proiectarea şi implementarea programului de identificare a persoanelor suspecte de comiterea unor
infracţiuni cu violenţă
▪ Proiectarea și modernizarea laboratorului de criminalistică, inclusiv prin organizarea sistemului de
prezentare a persoanelor pentru a fi recunoscute
▪ Colaborarea cu şefii structurilor teritoriale din sistemul naţional ordine şi siguranţă publică
▪ Controlul activităţii şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale
▪ Reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în raport cu autorităţile şi instituţiile publice,
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persoane fizice şi juridice
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI
Iulie 2001 - Octombrie 2001

Prim adjunct al Şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi (Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr. 2; https://is.politiaromana.ro/)
▪ Coordonarea directă a activităţilor de poliţie judiciară, de combatere a infracțiunilor economicofinanciare şi de cercetare penală
▪ Prevenirea corupției în rândul polițiștilor
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Aprilie 2000 - Iulie 2001

Prim adjunct al Şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ (Piatra Neamț, Str. Eroilor, nr. 16; https://nt.politiaromana.ro/)
▪ Coordonarea directă a activităţilor de poliţie judiciară, de combatere a infracțiunilor economicofinanciare şi de cercetare penală
▪ Prevenirea corupției în rândul polițiștilor
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Aprilie 1998 - Aprilie 2000

Şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău (Bacău, Str. Alexei Tolstoi, nr. 2; https://bc.politiaromana.ro/)
▪ Ordonator terţiar de credite bugetare
▪ Organizarea, planificarea și conducerea întregii activităţi a inspectoratului judeţean de poliţie
▪ Responsabilităţi de colaborare şi de coordonare, în caz de necesitate, a tuturor structurilor
Ministerului Administraţiei şi Internelor din judeţul Bacău
▪ Coordonarea directă a serviciilor cabinet, cercetări penale și intervenţie rapidă la evenimente
▪ Organizarea, coordonarea și evaluarea pe linia recrutării, eficacității și eficienței activității resurselor
umane din inspectorat
▪ Aprobarea anuală a calificativelor polițiștilor inspectoratului
▪ Analiza activităţii şi a rezultatelor obţinute de toate structurile inspectoratului judeţean de poliţie
▪ Prevenirea și combaterea corupției în rândul polițiștilor
▪ Responsabilităţi legate de eficacitatea şi eficienţa în acţiune a structurilor inspectoratului, inclusiv de
realizare a performanţelor profesionale specifice fiecărei structuri
▪ Responsabilităţi legate de ordinea şi siguranţa publică în judeţul Bacău
▪ Colaborare şi conlucrare cu toate structurile administraţiei publice centrale şi locale
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Decembrie 1997 - Aprilie 1998

Adjunct al Şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău (Bacău, Str. Alexei Tolstoi, nr. 2; https://bc.politiaromana.ro/)
▪ Responsabilităţi legate de coordonarea directă a activităţilor de ordine şi siguranţă publică, poliţie
rutieră, arme, muniţii şi substanţe toxice, precum şi a posturilor de poliţie comunale
▪ Prevenirea corupției polițiștilor din mediul rural
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Mai 1996 - Decembrie 1997

Şef serviciu cabinet în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui (Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr.1; https://vs.politiaromana.ro/)
▪ Coordonarea activităţii de secretariat din cadrul inspectoratului
▪ Preluarea şi transmiterea ordinelor conducerii inspectoratului
▪ Preluarea tuturor datelor şi informaţiilor de la structurile subordonate şi întocmirea de sinteze și
analize periodice pentru conducerea inspectoratului
▪ Elaborarea proiectelor programelor de activitate pe inspectorat
▪ Întocmirea analizelor privind activităţile desfăşurate şi a rezultatelor obţinute trimestrial și anual de
toate structurile subordonate
▪ Coordonarea activităţii de prevenire a infracţiunilor la nivel de judeţ
▪ Coordonarea activităţii pe linie de organizare şi mobilizare la nivel de judeţ
▪ Coordonarea activităţii de relaţii publice la nivel de judeţ
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Martie 1992 - Mai 1996

Şef al Biroului Pază şi Ordine din Poliţia Municipiului Bârlad
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui (Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr.1; https://vs.politiaromana.ro/)
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▪ Organizarea, planificarea şi coordonarea activităţii de ordine şi siguranţă publică (sectorişti şi agenţi
de ordine)
▪ Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de natură preventivă a faptelor de natură judiciară, precum
şi pe linie de ordine şi linişte publică
▪ Creșterea calității intervenției la evenimentele semnalate de către cetățeni
▪ Prevenirea corupției în rândul sectoriștilor și agenților de ordine
▪ Evaluarea anuală și acordarea de calificative sectoriștilor și agenților de ordine
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI
Octombrie 1990 - Martie 1992

Ofiţer specialist în combaterea infracțiunilor economico-financiare la Poliția
municipiului Bârlad
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui (Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr.1; https://vs.politiaromana.ro/)
▪ Desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor economico-financiare
▪ Organizarea de prinderi în flagrant la comiterea infracțiunilor de corupție și a altor infracțiuni
economice pe baza informațiilor și a sesizărilor primite de la cetățeni
▪ Desfășurarea de activități în dosarele de cercetare penală repartizate spre instrumentare
▪ Colaborare cu instituțiile din administrație pentru prevenirea infracțiunilor de natură economică
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Iulie 1990 - Octombrie 1990

Ofiţer specialist în combaterea infracţiunilor de natură judiciară la Poliția
municipiului Bârlad
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui (Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr.1; https://vs.politiaromana.ro/)
▪ Desfăşurarea de activităţi de identificare a autorilor în dosare privind infracţiuni de natură judiciară
rămase cu autori necunoscuți
▪ Desfăşurarea de activităţi de prevenire a infracţiunilor de natură judiciară
▪ Organizarea și desfășurarea de activități de prindere în flagrant a autorilor de infracțiuni judiciare
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Decembrie 1986 - Iulie 1990

Ofiţer specialist I cercetare penală la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui (Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr.1; https://vs.politiaromana.ro/)
▪ Instrumentarea dosarelor de cercetare penală de mare complexitate, de natură judiciară, economică
şi pe linie de circulaţie rutieră
▪ Cooperare cu procurorii pentru soluţionarea dosarelor de cercetare penală
▪ Responsabilităţi de coordonare a activităţii de cercetare penală, la structuri subordonate
inspectoratului
▪ Efectuarea analizelor trimestriale și anuale ale activității de cercetare penală la nivel de inspectorat
▪ Organizarea și coordonarea activităţii de pregătire profesională a ofiţerilor din structurile de cercetare
penală, din judeţ
▪ Coordonarea activităţii arestului preventiv al inspectoratului
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

Septembrie 1981 - Decembrie
1986

Ofiţer operativ cercetare penală la Poliția municipiului Bârlad
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui (Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr.1; https://vs.politiaromana.ro/)
▪ Instrumentarea dosare de cercetare penală de complexitate medie, de natură judiciară, economică
şi pe linie de circulaţie rutieră
▪ Cooperare cu procurorii pentru soluţionarea dosarelor de cercetare penală
Tipul sau sectorul de activitate Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Scrieţi datele (de la - până la)

Scrieţi calificarea obţinută

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)
▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate
Ianuarie 2013

Doctor în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională
Tema de doctorat: „Calitatea serviciilor de ordine şi siguranţă
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Curriculum Vitae

publică - premisă a dezvoltării statale armonioase şi echilibrate”
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
▪ Cooperare Poliţienească internaţională
▪ Politici şi strategii privind ordinea publică
▪ Politici penale naţionale şi Europene
▪ Gestionarea resurselor în sistemul de ordine publică
▪ Combaterea criminalităţii organizate
▪ Criminologie aplicată
▪ Managementul crizelor şi al riscurilor
▪ Dreptul internaţional al drepturilor omului
▪ Geopolitică europeană
▪ Deontologia cercetării ştiinţifice aplicate
Martie 2012

Certificat participare curs „Managementul calităţii în învăţământul
superior”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
▪ Curs organizat în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în
învăţământul superior”, contract: POSDRU/86/1.2/S/61959, cofinanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

03/10 - 04/11/2011

Manager al sistemelor de management al calităţii, Cod COR:
242302
Asociaţia Română pentru Calitate Bucureşti
▪ Educarea instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului
▪ Evaluarea furnizorilor și angajaților
▪ Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii
▪ Tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective
▪ Asigurarea şi implementarea tehnicilor metodelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii
▪ Implementarea sistemului de management al calităţii bazat pe Standarde ISO
▪ Elaborarea şi urmărirea programului de audit intern
▪ Monitorizarea efectuării verificărilor şi încercărilor

13/06 - 17/06/2011

Auditor de mediu, Cod COR: 242305
Asociaţia Română pentru Calitate Bucureşti
▪ Planificarea auditului în domeniul mediului
▪ Analiza documentaţiei sistemului de management de mediu
▪ Realizarea auditului în domeniul mediului
▪ Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului de management de mediu
▪ Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
▪ Coordonarea echipei de audit
▪ Întocmirea raportului de audit

Aprilie 2011

Formator
Universitatea „George Bacovia” din Bacău
▪ Pregătirea formării prin cursuri de inițiere, de perfecționare, de specializare
▪ Întocmirea planului cursului de formare
▪ Realizarea activităţilor din planul cursului de formare
▪ Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
▪ Evaluarea participanţilor la formare
▪ Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare

2009 - 2010

Curs de perfecţionare, “Leadership şi Comunicare Managerială”
Academia Britanică de Afaceri şi Comunicare - Business and Communication Research Center, Iași,
România
▪ Formarea leadership-ului în vederea obţinerii succesului managerial
▪ Analiza personalităţii şi a comportamentului în muncă
▪ Competenţele manageriale pentru a deveni leader
▪ Flexibilitatea şi adaptarea la schimbare în organizație
▪ Motivaţia şi motivarea angajaţilor
▪ Luarea deciziilor în organizație
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▪ Managementul conflictelor din organizație şi rolul leader-ului
▪ Rezolvarea problemelor de comunicare intergrupuri în organizație
2009 - 2010

Curs de perfecţionare, “Managementul eficient al Resurselor
Umane”
Academia Britanică de Afaceri şi Comunicare - Business and Communication Research Center, Iași,
România
▪ Recrutarea şi selecţia resurselor umane
▪ Întocmirea şi executarea contractului individual de muncă
▪ Gestiunea resurselor umane
▪ Motivarea resurselor umane
▪ Salarizare, impozite şi obligaţii la stat
▪ Disciplina muncii
▪ Rezolvarea conflictelor de muncă

2007 - 2008

Curs postuniversitar „Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic (DPPD)”
Universitatea „George Bacovia” Bacău
▪ Caracterizarea diferitelor nevoi de formare şi identificarea resurselor necesare realizării lor
▪ Identificarea obiectivelor operaţionale şi didactice ale formării profesionale şi asigurarea
operaţionalizării acestora
▪ Identificarea funcţiilor şi competenţelor formatorului şi a rolul acestuia în diferitele contexte de
formare
▪ Pregătirea sesiunilor de formare, conform obiectivelor definite
▪ Elaborarea conţinuturilor programatice, care să faciliteze procesele de învăţare
▪ Crearea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor pedagogice necesare obiectivelor, grupului şi
contextelor de învăţare
▪ Selectarea, elaborarea şi adaptarea resurselor didactice conform strategiei adoptate
▪ Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de evaluare
▪ Elaborarea planurilor de sesiuni ale învăţării
▪ Prezentarea de sugestii şi propuneri ce pot ajuta la îmbunătăţirea sistemelor de formare la nivel
pedagogic, tehnic şi organizaţional

Mai 2008

Doctor în domeniul „Contabilitate”
Tema de doctorat „Valorificarea informaţiilor furnizate de
contabilitate în descoperirea şi combaterea infracţionalităţii
economico-financiare”
Academia de Studii Economice din Bucureşti
▪ Contabilitatea financiară şi de gestiune
▪ Auditul financiar-contabil
▪ Politici şi strategii de prevenire a infracţionalităţii economico-financiare

Iunie 2006

Auditor Mediu
Asociaţia Română pentru Calitate. Organizaţie neguvernamentală. Furnizor autorizat CNFPA
▪ Evaluarea sistemelor de management al mediului conform cerinţelor din standardul SR EN ISO
19011:2003

Iunie 2006

Auditor calitate
Asociaţia Română pentru Calitate. Organizaţie neguvernamentală. Furnizor autorizat CNFPA
▪ Evaluarea sistemelor de management al calității conform cerințelor din standardul SR EN ISO
19011:2003

Aprilie 2006

Manager sistem mediu
Asociaţia Română pentru Calitate. Organizaţie neguvernamentală. Furnizor autorizat CNFPA
▪ Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea unui sistem de management al mediului specific
organizaţiei
▪ Elaborarea şi gestionarea documentelor doveditoare
▪ Procedura de derulare a auditurilor interne în conformitate cu cerinţele seriei de standarde SR EN
ISO 14000:2005

Aprilie 2006

Manager sistem calitate
Asociaţia Română pentru Calitate. Organizaţie neguvernamentală. Furnizor autorizat CNFPA
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Curriculum Vitae
▪ Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea unui sistem de management al calităţii specific
organizaţiei
▪ Elaborarea şi gestionarea documentelor doveditoare
▪ Procedura de derulare a auditurilor interne în conformitate cu cerinţele seriei de standarde SR EN
ISO 9000:2001
Aprilie 2002

Operator tehnici de calcul
SC MEKONIA SRL Craiova
▪ Utilizare computer
▪ Editare text
▪ Baze de date
▪ Internet și instrumente online

1999 - 2000

Diploma de studii postuniversitare în specializarea „Management”
Centrul de Studii Postuniversitare al MAI - Bucureşti
▪ Sistemul de management al organizației
▪ Managementul resurselor umane și motivarea
▪ Cultura organizațională
▪ Manageri și Leadership

1999 - 2000

Diploma de studii academice postuniversitare în „Administrarea
afacerilor mici şi mijlocii”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
▪ Afacerile și rolul lor în economia de piață
▪ Marketingul afacerilor
▪ Organizarea activității omului de afaceri
▪ Comportamentul în afaceri
▪ Comunicarea în afaceri
▪ Analiza tranzacțională
▪ Principii și reguli ale strategiilor militare aplicate în afaceri

1992 - 1996

Licenţiat în ştiinţe juridice (drept)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi. Facultatea de Drept
▪ Teoria generală a dreptului
▪ Drept penal și procesual penal
▪ Drept civil și procesual civil
▪ Drept administrativ
▪ Drept financiar și fiscal
▪ Criminalistică
▪ Criminologie

1989 - 1995

Licenţiat în economie cu titlul de „Economist"
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea
„Contabilitate şi economie agrară”
▪ Bazele contabilității
▪ Contabilitatea de gestiune
▪ Contabilittea analitică
▪ Analiza economică și financiară a firmei
▪ Resursele umane și motivarea lor

1978 - 1981

Ofiţer de miliţie cu gradul de locotenent
Şcoala militară de ofiţeri activi a Ministerului de Interne
▪ Drept penal și procesual penal
▪ Criminalistică
▪ Criminologie
▪ Metodologia cercetării infracțiunilor

1975 - 1978

Liceul industrial cu diplomă de bacalaureat
Liceul industrial de construcţii de maşini Bârlad, jud. Vaslui

1972 - 1975

Lăcătuş mecanic
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Şcoala profesională de pe lângă Fabrica de rulmenţi Bârlad

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba franceză

B1

B1

A1

A1

B1

Limba engleză

A2

A2

A2

A2

A2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în activitatea profesională din
poliție și ulterior din activitatea de cadru didactic universitar și de formare profesională desfășurată
▪ bune competențe de comunicare interinstituțională cu partenerii și colaboratorii
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Curriculum Vitae
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

NIȚĂ NELU

▪ leadership (în prezent, sunt coordonator al programului de studiu Drept)
▪ bun organizator (în anii 2015 și 2016 am organizat și desfășurat Conferința națională cu participare
internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, tendințe și Perspective - DECRET
▪ Adaptare, autodezvoltare profesională și creativitate (dobândite ca urmare a activităților desfășurate
la toate locurile de muncă prin care am trecut, uneori total diferite de cele anterioare)
▪ Rezolvarea multiplelor probleme specifice organizațiilor, de multe ori cu grade mari de dificultate și
complexitate (dobândită în urma experienței acumulate)

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat
Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ o bună stăpânire a programelor de birou ( pachetul Microsoft Office, software pentru prezentări și
navigare pe internet)
▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ spirit organizatoric, bazat pe responsabilitate, seriozitate și perseverență
A și B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
Citări
Cursuri
Certificări
ANEXE
Lista cu activitățile științifice

Semnătura

31.07.2018

Niţă Nelu
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